Taith11 - Pellter 4m, cymeer tua 2 -22.5 awr
Dyffryyn Maes GlasG
Stoccyn-Dyffryyn Maes Glas.
G
[Man cychwyn Cyf AO: 189772]
1
Cychw
wyn: Maess parcio Parc
P
Trefttadaeth Dyffryn
D
Maaes Glas i’w
i gyrraeedd
oddi aar yr A548 yn y Maees
Glas. ((SJ196776. Cod Po
ost
CH8 77GH)
Gan adael y maes parcio
o, lle oedd gyntt
nas Basing, mae
e’r
byllau pyssgod Abaty Din
llwybr yn mynd i fyny i’rr dde heibio
hrawiadol yr
adfeilion rhamantus a th
h (1). Sefydlw
wyd tua 800
Abaty ei hun
mlynedd yn
y ôl yn y 12g. Ar ddiwedd y
15g. cyn cchwalu’r mynaachlogydd, yr oe
edd
Tomos ap
p Dafydd Pennaant yma’n abad
d. Yr
oedd ef yn
n un o hynafiaiid Thomas
Pennant. Flynyddoedd yn
y ddiweddaraach
do i’r
daeth rhaan o’r tir yn eidd
Pennantiaaid. Mewn gwiirionedd bu llaw
wer
o’r tir yr aa’r daith drwyddi yn eiddo i
deuluoedd Pennant neu
u Fostyn. Dim ond
nebion yn y Dyfffryn ydyw’r
un o’r hen
Abaty syd
dd, ceir yma henebion yn yme
estyn dros ddeu
uddeg can mlyn
nedd o hanes!

mlaen i’r Ganolffan Ymwelwyr, (2) hefyd y fynedfa i’r Amgueeddfa a’r ffermd
dy o oes Elisabe
eth, rhaid cadw
w ar y
O fynd ym
chwith. W
Wedyn basio'r Ysgol
Y
drawiadol o oes Fictoria (3)
( a symudwyd
d o’i safle gwreeiddiol yn Nhreffynnon. Mae’r tu mewn
wedi ei ad
dfer fel ag yr oeedd yn oes Ficto
oria. Mae’n add
dysg i lawer o’r plant sy’n ymw
weld i gael y ‘Prrofiad Fictoriaid
dd’, ac yn
dod ag atggofion yn ôl i raai ohonom sy’n ddigon hen i go
ofio ysgolion heen ffasiwn yr oees o’r blaen! Ar y dde ychydigg bellter i
ffwrdd maae yna wagennii, trac a gweddiillion sawl tram
mffordd a fu’n gyyffredin yn y ch
hwareli ar y llecchweddau uwch
hlaw yn
cario llwytthi o garreg galch i lawr drwyy’r dyffryn i Ddo
ociau’r Maes Gllas.

ern fferm yr Ab
baty, rhaid dal i’’r chwith i Felin
n Wifrau'r Abatty (4) oedd yn cael ei weithred
du ers
Wrth basio adeilad mode
n Gwmni Mwyn
ngloddio Parys, gan gynhyrchu
u gwifrau copr a bras ar gyfer hoelion a phin
nnau. Mae yma bellach
talwm gan
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ardd braf ac yn ddiweddaar mae’r cloc wedi
w ei droi’n ôl gan gael olwyn
n ddŵr newydd
d i gynhyrchu trrydan i’w ddefnyddio yn y
dyffryn.

n ei flaen heibio
o cronfa'r Hen Felin
F
Wifrau. Erbyn hyn fodd bynnag
b
nid oes fawr
f
ohoni yn w
weddill,
Mae’r llwyybr yn mynd yn
mae’n deb
bycach i ffrwd a drwy’r haf dan orchudd o lilis dŵr (Gall y rh
hai craff efallai gael
g cip olwg arr Trochwyr yn ehedeg
e
yma). Yn is i lawr, ar y dde,
d bellach gweelir y gyn Felin Gotwm Isaf (5). Codwyd hon yn
y 1785 mewn deg wythnos! Roedd y
hwe llawr, yn 18
80 troedfedd o hyd a 30 troed
dfedd o led. Maae’r warws sydd
d wedi ei adfer ar y ddwyn am
mgueddfa
felin yn ch
botelu dŵ
ŵr mwynol gydaag ager. Pan fyd
dd yn gweithio ac
a yn agored byydd y chwibaniad o’r injan stem sydd ynddi i’’w glywed
yn diasbed
dain drwy’r dyfffryn.

6). Mae'r cynllun yma, yn enweedig y bwa uwcch y
Mae’r daitth wedyn yn arrwain ar hyd ochr y gronfa i Meadow Mills, (6
ffenestri, yyn dwyn I gof pam
p
oedd ffatrïïoedd yn cael eu
u galw’n gadeirrlannau diwydiaant. Yr oedd toeeau’r melinau hyn
h yn
wreiddiol gyda gorchudd
d o gopr. Ym 1787 y’u codwyd hwy, er mwyn gwneud nwydd
dau copr a maees o law nwyddau plwm,
tunplat a bras.

w i’r chwith maee’r llwybr yn paasio’r fan y daw
w’r dŵr allan o’rr gronfa nesaf. Pan
P mae’r dŵr yn llifo yn ei neerth mae’n
Gan gadw
drawiadoll iawn. Wedyn rhaid
r
dringo i’r dde at fan cerrdded ger llen o ddŵr helaeth.. Mae’n noddfa i fywyd gwyllt:: glas y
dorlan, gw
wyach fach, sigl‐i‐gwt llwyd ac anifeiliaid a ph
hlanhigion erailll. Dyma enghraifft wych o’r modd y mae natu
ur yn
hawlio’r d
dyffryn yn ei ôl. Mae’r daith weedyn yn mynd i’r
i chwith i Faes Parcio ac ar draws
d
i giât at hen Felinau’r Maes Glas
(7) neu’r G
Gwaith Batri. Co
odwyd ym 1765
5, hwn yw’r gw
waith mwyaf yn y dyffryn. Ar un
n adeg yr oedd yno Baladr‐
beiriant***Beam Engine anferth.
a
Mae’r gweddillion
g
yn llenwi hynny o le sydd ar ôl. Gan
G gadw i’r dd
de eir heibio gw
weddillion
ffordd o ggerrig crynion att gronfa arall etto. Oddi yno ym
mlwybrir ymlaen at Warchodfaa natur arall at Dafarn y Royal Oak.
Mae’r llwyybr wedyn yn croesi ffordd bryysur Treffynnon
n ‐ Maes Glas i fynd i lôn gul syy’n mynd i fynyy gallt serth. Wrrth iddi
wyro i’r chwith mae’n mynd
m
heibio'r heen Lawnt Fowlio
o (8). Disgrifir y fan hyn gan Th
homas Pennantt fel man cyfarffod rhai o
wyth cymdeithass unwaith yr wyythnos, a fyddaai siawns yn ym
mlwybro wedyn i’r darfan gerllaw (bellach Grreenhill
hoelion w
Farm) am lymaid! Mae’r lôn erbyn hyn yn
y arwain at y fferm
f
ond mae’r daith yn myn
nd yn ei blaen dros
d gamfa i lwyybr rhwng
a sydd ar brydiau a’i ochrau wedi
w gordyfu. Ceuffordd
C
gwrychoedd sy’n croesi lôn fferm arall i drac na chaiff ei ddefnyddio ac
ol yw hon. Mae’n amheus a yw
w trigolion y staad dai newydd ggerllaw yn ymw
wybodol bod ym
ma briffordd hyn
nafol mor
ganoloeso
agos atyntt. O’r ffordd ho
on sy’n cau’n glo
os am rywun, wedyn
w
deuir at gae
g mawr agorred lle mae’r ffo
ordd ganoloeso
ol yn dal i
fynd ger y gwrych i weun
ndir.
Mae llwyb
br y daith yn myynd arhytraws drwy’r cae at goed
g
tal yn y peellter. Gan gadw
w at y llwybr a farciwyd
f
mae’n cyrraedd
coedlan faach a chamfa. Dyma'r
D
lle oedd
d hen Chwareli’rr Gweundir**M
Moor Quarries (9) lle ceid tywo
odfaen i’r ardall.

dmygu'r golygfeeydd rhyfeddol ar draws aber Dyfrdwy a thu hwnt. Ar ddiw
wrnod clir gellir gweld
g
Dyma le ggwych i aros i ed
arfordir Siir Gaerhirfryn a mynyddoedd Ardal
A
y Llynnoeedd.
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n ei flaen wedyn
n ar y bryn i Blaas Stockyn, (10). Mae ei siâp a’i
a gerrig yn llechu yn y dirwedd ac yn
Mae’r llwyybr yn mynd yn
asio iddi. B
Bu unwaith yn eiddo i gangen o Fostyniaid Taalacre.
Heibio’r plas mae’r llwyb
br yn mynd i’r chwith
c
dros gam
mfa sy’n mynd i Glyn Stokyn. (11) Mae’r llwyb
br at y bont gerrdded yn y
a dail yn wledd i’r synhwyrau
u! Oedwch
pant wedii ei orchuddio a garlleg gwyllt yn y gwanwyn a dechrau’r haff. Mae’r sawr a’r
ennyd ar y bont fel y gellwch weld adfeilion y felin, a defnyddiwch
d
eicch dychymyg i weld
w sut y bu yma gynt fwrlwm
m gwledig
a fyddai’n gwrthgyferbynnu cymaint a sŵn a mwstwr Dyffryn Maes Glas.
G
Enw’r ffrw
wd ydyw Afon Marsiandwr.
M
Tyybir mai
f
defnyddio’r ffrwd odd
di ar afon Dyfrdwy i symud carrgo!
smyglwyr oedd y ‘Marsiaandwyr’ hyn a fyddai’n

ngo allan o’r Glyyn rhaid mynd dros gamfa i Fffordd Isglan. Mae’r
M
ffordd yma yn edrych fel ei bod yn fford
dd hynafol
Gan ddrin
oesoedd. O droii i’r dde i lawr yr
y allt eir heibio
o ‘Isglan’ (12) arr y chwith. Bu hwn gynt yn gaartref i’r teulu Pierce,
P
o’r canolo
teulu a oeedd wedi darfod
d cyn amser Thomas Pennant. Mae’r rhaid bo
od ‘Isglan’ yn dŷŷ o bwys mawrr fel ei fod wedii rhoi ei
enw ar y d
drefgordd o’i gw
wmpas. Hyd yn
n oed heddiw mae’n
m
edrych yn
n drawiadol.
Ar waelod
d yr allt mae ffo
ordd arfordir yr A548 rhwng Caer
C
ac arfordir Gogledd Cymru
u. Rhaid bod yn
n ofalus i groesii’r ffordd
hon a dilyn llwybr troed wrth
w ochr ffatri fach at gamfa arall yn arwain
n at y brif reilffo
ordd o Gaer i Gaaergybi. Rhaid cymryd
s cydredeg ag
a aber Afon Dyyfrdwy . Codwyd
d yr hynaf
gofal a chroesi’r rheilfforrdd. Wedyn myynd syth ymlaen at arglawdd sy’n
mdrech i wella mordwyaeth;
m
y diweddaraf yn yr 20g. yn myn
nd a ffordd dram
m a thrac i’r pyyllau glo a
o’r rhain yyn y 18g. fel ym
arferai fod
d ar hyd y rhan hon o Afon Dyffrdwy. Oddi ym
ma rhaid troi i’r dde. Gellir gw
weld clapiau o lo
o o hyd ar y tracc wrth
gerdded aar Ddoc y Maes Glas ‐ lle a fu unwaith
u
mor bw
wysig a phrysur (13). Hwn oedd un o borthlad
ddoedd prysuraaf ar Afon
Dyfrdwy yyn y 18g. a’r 19gg. nid yn unig fel
f man llwytho
o llongau gyda nwyddau
n
o rai o’r
o melinau, ond hefyd am y trramffyrdd
a ddeuai yyma yn cario caarreg galch wertthfawr. Roedd y dociau wedi dadfeilio ond bu
b rhaglen wellaa ddiweddar yn
n gyfrifol
am ei wneeud yn fan atyn
niadol yn fwy att alw’r oes hon. Mae llwybr Go
ogledd Cymru yn mynd drwyd
ddo i Fagillt a th
hu hwnt.
Gan adaell y Doc rhaid myynd i mewn i’r tir dros bont syy’n mynd uwch
hlaw rheilffordd
d Caer ‐ Caergyb
bi. Yr orsaf a weelir yw’r
hen gyfforrdd Treffynnon ‐ sydd wedi caael ei chadw orau o blith y rhaai a godwyd gan
n Thomson. O edrych
e
yn fanwll gellir
gweld Rheeilffordd Tref Trreffynnon yn mynd
m
o ben draw
w’r platfform arr i fyny. Mae go
ofyn wedyn fyn
nd i lawr y fford
dd, troi i’r
chwith yn y briffordd a chroesi’n ôl i’r man
m cychwyn. Mewn
M
ychydig o amser a phellter bydd llawer o ‘hanes cudd
d’
eb newid dim ro
oi cipolwg gyfarreddol i ni
rhyfeddol wedi’i ddatgelu. Gall ardal syy’n ymddangos ar yr olwg gynttaf fel pe bai he
ar ein gorfffennol.
Cydnabyd
ddir:‐
‐ Taith wreeiddiol gan Mikke Griffiths
‐ Diweddaarwyd diwethaf gan Ray Baileyy, Hydref, 2010
0
‐ Lluniau: Norman Closs‐P
Parry
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